
Rozmowa na czasie

Tomasz Rogala, prezes PGG: 
Teraz najważniejsze 
jest umocnienie 
pozycji rynkowej.  
Przed nami długa 
droga, ostro 
pod górę. 
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Czy było drogo 
i nieracjonalnie?
Senator Adam 
Gawęda: Niech 
prokuratura 
i Najwyższa Izba 
Kontroli sprawdzą 
pracę organów 
Kompanii Węglowej.

strona 4

Poprawić 
bezpieczeństwo 
i ekonomię
Pożar endogeniczny to tragedia. 
Można mu zapobiec, stosując 
mieszaninę popiołów lotnych 
i odpadów flotacyjnych, uży-
wanych zarówno do profilak-
tyki pożarowej w wyrobiskach 
dołowych, jak i do wypełniania 
powstających w czasie eksplo-
atacji pustek poeksploatacyjnych 
i likwidowania wyrobisk.

strona 5

Nowe przepisy 
prowadzenia ruchu 
zakładów górniczych
Wyższy Urząd Górniczy.

strona 5

Nowe szklane 
domy – oszczędne 
i inteligentne
Energooszczędne budownictwo.

strona 8

Nowa sportowa 
Toyota?
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Powstanie Polskiej Grupy Górniczej to sukces rządu, w tym ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. System wynagradzania górników powinien być 
dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych. W 2016 roku sytuacja górnictwa węgla 

kamiennego będzie ekstremalnie trudna. To najważniejsze tezy debaty węglowej w czasie Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

więcej na s. 3

europejski kongres gospodarczy. Debaty o węglu

2016 ekstremalnie trudny
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Nie potrzebujemy 
sensacji
C zęsto słyszę pytanie o sens audytu 

przeprowadzonego w JSW. Uważam, że warto 
poświęcić wiele czasu, pracy i wysiłku, żeby znaleźć 
odpowiedź na pytanie: czy można było przygotować 
JSW na czas kryzysu? Dla nikogo nie jest tajemnicą, 
że tendencje rynkowe decydujące o cenach węgla 
koksowego i koksu charakteryzują się tak zwanymi 
pikami. Po czasie wysokich cen przychodzą wielkie 
spadki. Sztuka polega na tym, aby koniunkturę 
wykorzystać do przygotowania firmy na spadek cen. Czy 
to zostało zrobione? Ze wstępnej analizy materiałów 
wynika, że popełniono wiele błędów. Nie chcę w tej 
chwili ostatecznie rozstrzygać, czy było to działanie 
na niekorzyść Spółki czy klasyczne błędy, jakie mogą się 
zdarzyć. Zresztą zespół audytorski nie rości sobie praw 
do bycia prokuraturą i sądem. Naszą rolą jest zwrócenie 
uwagi na pewne decyzje i działania, które nie służyły 
dobrze rozumianemu interesowi Spółki.

P onieważ nie ma jeszcze oficjalnego materiału 
analitycznego, chciałbym zwrócić uwagę na parę 

faktów, o których strona społeczna mówiła od dawna. 
Po pierwsze – decyzja o zakupie kopalni Knurów- 
-Szczygłowice. Spółka zadłużyła się, żeby kupić ten 
zakład za 1,5 mld złotych. Firma do tej pory ugina się pod 
ciężarem długu, a korzyści nie ma. Po drugie – JSW wydała 
bardzo dużo pieniędzy na opracowania, analizy i porady 
prawne. Wiem, była koniunktura, były pieniądze, płacono 
jak za zboże za każdą ekspercką usługę. Czy należało 
płacić tak drogo? Czy te usługi były potrzebne?

M oim zdaniem nie prowadzono racjonalnej polityki 
inwestycyjnej. Proszę pamiętać, że dla nikogo 

nie było tajemnicą, że nadejdzie kryzys. Wiadomo było, 
że nawet wtedy trzeba będzie inwestować, żeby nie 
stracić mocy produkcyjnych i żeby przygotować się jak 
najlepiej na czas koniunktury. Co powinno wynikać z tej 
wiedzy? Prosta zasada – bez względu na koniunkturę 
należy prowadzić rozsądną politykę inwestycyjną bez 
szastania pieniędzmi i bez chybionych decyzji.

W iem, że z analizy przeszłości nie przybędzie nam 
pieniędzy. Jednak bez jasnego określenia błędów 

wpadniemy w jeszcze większy dołek. Audyt ma także swój 
wymiar społeczny. W kopalni Krupiński i w ruchu Jas-Mos 
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie górnicy niepokoją się 
o swój los. Chciałbym wszystkich uspokoić. Nie ma mowy 
o likwidacji miejsc pracy. Wspominam o tym, bo krążyły 
plotki, że audyt ma doprowadzić do ich likwidacji. Nie. 
Zresztą nie wyobrażam sobie sytuacji, w której reprezentanci 
strony społecznej w zespole analizującym stan JSW 
przystępują do pracy z tezą, że za wszelką cenę trzeba 
likwidować miejsca pracy. Jednak takie plotki są dla mnie 
potwierdzeniem, że atmosfera w Spółce jest napięta. Audyt 
ma służyć wyjaśnieniu wątpliwości i uspokojeniu załogi.

N ie my będziemy mieć decydujący wpływ 
na sposób, w jaki zostaną wykorzystane efekty 

pracy osób zaangażowanych w analizę najważniejszych 
zdarzeń z minionych kilku lat. Zarząd Spółki, rada 
nadzorcza i akcjonariusz większościowy powinni 
wyciągnąć odpowiednie wnioski. Nie wolno zmarnować 
zaangażowania załogi w obronę Spółki. JSW nie jest firmą 
skazaną na zagładę. Plusem są zasoby i bardzo dobra 
załoga. Minusem – niski kurs akcji, kryzys i nietrafione 
inwestycje. Ponieważ wciąż nie wiadomo, jakie informacje 
z audytu zostaną dopuszczone do publicznej wiadomości, 
nie chciałbym wychodzić przed orkiestrę i stwarzać 
atmosfery sensacji. Chcę także zapewnić, że nie grozi nam 
sytuacja jak w czeskiej OKD.  l

Bez węgla nie będzie pewnych dostaw energii elek-
trycznej. Jeżeli nie będziemy wykorzystywać wę-
gla w energetyce, nie da się upowszechnić dostępu 
do energii elektrycznej. Gdzie tego nie da się zrobić? 
W Polsce? Nie. Jest to niemożliwe na całym świecie. 
To nie moja opinia. To jeden z wniosków z najnow-
szego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej. Z węglem oficjalnie przeprosiła się już Japonia. 
Japończycy ogłosili, że zainwestują 56 mld dolarów 
w budowę 53 nowych bloków węglowych o łącznej 
mocy 28 GW. Kiedy czytałem tę informację na por-
talu nettg.pl, myślałem, że komputer wyrzucił mi ja-
kiegoś starocia. W 2016 roku ktoś ma odwagę pisać, 
że węgiel kamienny jest potrzebny? Ktoś ma odwagę 
zaplanować budowę 53 bloków energetycznych spa-
lających węgiel? Zaplanowali to Japończycy, którzy 
są najbardziej innowacyjnym państwem na naszej 
planecie? Czy innowacyjne społeczeństwo oszalało 
i wraca do ery węgla kamiennego?

J apończycy nie oszaleli. Nowe japońskie siłownie 
węglowe będą nowoczesne, o supernadkrytycz-
nych parametrach spalania. To oznacza, że ich 

sprawność będzie bardzo wysoka, a emisja dwutlenku 
węgla niska. To najskuteczniejsza metoda ochrony 
klimatu i zapewnienia energii elektrycznej. Japonia 
odchodzi od energetyki jądrowej. Ogranicza także emi-
sję dwutlenku węgla. Sądzę, że taka decyzja wzmocni 
polski głos w Europie w obronie węgla i energetyki 
węglowej. Od lat zwolennicy rozsądnych rozwiązań 
podkreślają, że nie chodzi o prawo do bezkarnego 
spalania węgla w najgorszy z możliwych sposobów. 
Chodzi o to, aby węgiel był równoprawnym paliwem 
i żeby wykorzystywać go w formie najbardziej przyja-
znej dla środowiska. Budowa nowoczesnych bloków 
energetycznych to umożliwia.

W tym samym tekście na nettg.pl znalazłem kolej-
ną ciekawą informację. Otóż nie ma tańszego sposobu 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych w skali całego 
świata niż unowocześnienie starszych elektrowni wę-
glowych w najbiedniejszych państwach. Nie jesteśmy 

w grupie najbiedniejszych, ale unowocześnienie starych 
bloków i budowa supernowoczesnych byłaby dobrym 
rozwiązaniem dla górnictwa węgla kamiennego, ener-
getyki, odbiorców energii i dla środowiska naturalnego. 
Informacje, jakie płyną z kół rządowych, świadczą, 
że tak będzie.

Unia Europejska stworzyła fałszywy podział. 
Urzędnicy z Brukseli uznali, że niszczenie energetyki 
węglowej jest dowodem na innowacyjność i proeko-
logiczną politykę. Węgla bronią zacofańcy i trucicie-
le. Ciekawy jestem, dlaczego nikomu w Brukseli nie 
przyszło do głowy, że można szukać nowoczesnych 
sposobów spalania węgla? Proszę sobie przypomnieć, 
jak bardzo rozwinął się przemysł samochodowy. Pro-
dukcja silników spalinowych, które emitują symbolicz-
ne ilości szkodliwych gazów, doprowadziła do tego, 
że na ulicach nie czujemy swądu spalin. Dlaczego nie 
wkładano w Europie tyle samo wysiłku w usprawnienie 
procesów spalania węgla?

Europejczycy sądzą, że są pępkiem świata i w do-
datku mają monopol na mądrość absolutną. W takim 
razie dlaczego tolerują fakt, że na świecie dostępu 
do elektryczności nie ma 1,2 mld ludzi? Około 2,7 
mld ludzi nie wie, co to znaczy klasyczna kuchen-
ka. Nieważne, czy węglowa, gazowa czy elektryczna. 
Gotują na otwartym ogniu. Antywęglowa Europa nie 
powstrzyma kilku miliardów ludzi, którzy chcą więcej 
energii elektrycznej. Nie zapewni im także tańszego 
paliwa niż węgiel kamienny. Co to oznacza? Otóż świat 
powinien zjednoczyć wysiłki i wspólnie pracować nad 
przyjaznymi dla środowiska sposobami wykorzystania 
węgla. Dobrze, że w Polsce w końcu zaczęto mówić 
o tym głośno. Na razie obrywamy za głoszenie racjo-
nalnych koncepcji. Przyjdzie czas, że zaczniemy czer-
pać z tego korzyści. Z czego wynika moje przekonanie? 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ani atom, 
ani odnawialne źródła energii nie spowodowały, że wę-
giel został wyparty z rynku energetycznego. Można go 
wyprzeć tylko w sposób administracyjny. Co w zamian? 
Gigantyczne dopłaty i niepewne dostawy energii. Czy 
na to stać Europę?   l

Pięścią w stół

Węgiel wraca do łask

Ktoś ma odwagę 
zaplanować 
budowę 
53 bloków 
energetycznych 
spalających 
węgiel? 
Zaplanowali 
to Japończycy, 
którzy 
są najbardziej 
innowacyjnym 
państwem 
na naszej 
planecie.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Modnym tematem jest nadprodukcja węgla energe-
tycznego. Polskie górnictwo ugina się pod ciężarem 
kryzysu. Zwolennicy radykalnej restrukturyzacji wciąż 
nawołują do zamykania kopalń. Ja chciałbym tym 
razem krótko i niemodnie. Polsce grozi powstanie 
luki węglowej. 

C o to oznacza? Otóż będziemy mieć elektrownie 
spalające węgiel, ale zacznie nam brakować wę-
gla. Z tego powodu jego udział w wytwarzaniu 

energii będzie malał. Może to nastąpić za około 30 lat, 
ale jeżeli chcemy uniknąć kłopotów, już teraz trzeba 
zacząć działać. Pewne jest, że eksploatowane zasoby 
będą się kończyć. Trzeba budować nowe kopalnie. Ale 
kto ma to robić, gdzie i kiedy? To kluczowe pytanie. 
Podobna sytuacja będzie nam groziła w energetyce 
wykorzystującej węgiel brunatny. O ile z węglem ka-
miennym jest mniejszy problem, bo ostatecznie mo-
żemy go sprowadzić z dowolnego miejsca na świecie, 
o tyle transport węgla brunatnego na odległość ponad 
100 kilometrów jest ekstrawagancją. Wiem, za 30 lat 
może się okazać, że powstaną nowe technologie ener-
getyczne i problem rozwiąże się sam. Co się stanie, 
jeżeli nie powstaną takie technologie?

Pamiętam, jak pseudospecjaliści uśmiechali się, 
kiedy minister energii Krzysztof Tchórzewski kilka 
miesięcy temu mówił, że kopalnie trzeba budować, 

a nie zamykać. Oczywiście to skrót myślowy, ale sy-
gnalizujący powstający problem luki węglowej. Jeżeli 
chcemy, żeby nie zabrakło nam węgla, powinniśmy 
budować kopalnie. Nie musi tego robić państwo. Mogą 
budować je prywatni inwestorzy. Są takie projekty. Była 
o nich mowa na Europejskim Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach. Oby nie skończyło się na snuciu wizji.

Mamy problem z kosztami w górnictwie, a nie 
z węglem ani z samym górnictwem. Logika podpo-
wiada, że skoro prywatni inwestorzy chcą inwestować 
w kopalnie głębinowe węgla kamiennego, to znaczy, 
że będą na nich zarabiać. Czyż nie jest to sposób na za-
pobieżenie powstaniu luki węglowej? Moim zdaniem 
warto przygotować się na prywatne inwestycje w sek-
torze węgla kamiennego. 

Wbrew pozorom nie będzie to łatwy proces. Do tej 
pory układ był jasny. Państwo było właścicielem ko-
palń, a wcześniej państwo inwestowało w górnictwo. 
Teraz może pojawić się prywatny inwestor. Jak zostanie 
przyjęty przez samorząd i lokalną społeczność? Czy 
jesteśmy przygotowani na to, aby współpracować z pry-
watnym inwestorem? Władza centralna nie załatwi 
za samorządy problemu przychylności dla inwestorów. 
Dobrze byłoby poważnie na ten temat rozmawiać. Luka 
węglowa to nie wytwór wyobraźni zakręconych ana-
lityków. To realne zagrożenie dla polskiej energetyki.

 l

Polsce grozi 
powstanie luki 
węglowej. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Luka węglowa

Komentuje Grzegorz Matusiak

poseł, szef zespołu audytującego JSW SA
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Górnictwo i energetyka to tematy, które 
wzbudzały wielkie zainteresowanie w cza-
sie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach. Zygmunt Łukaszczyk, prezes 
KHW, przekonywał, że górnictwo powinno 
koncentrować się na wydobywaniu energii 
zmagazynowanej w węglu, a nie na tonach. 
– Nasi górnicy nie mówią, ile wyfedrują ton, 
tylko ile gigadżuli i przy jakim koszcie – pod-
kreślił prezes LW Bogdanka Krzysztof Szla-
ga. – Kopalnie należy traktować jak zakłady 
nawęglania elektrowni. Musimy dostarczać 
paliwo potrzebne energetykom, bo tylko wte-
dy utrzymamy się na rynku – mówił prezes 
Łukaszczyk.

W czasie Kongresu po raz pierwszy mó-
wiono o Polskiej Grupie Górniczej. – Utwo-
rzenie PGG zapobiegło destabilizacji znacznej 
części sektora węgla kamiennego – powie-
dział Tomasz Rogala, prezes PGG. Grupa 
ma 40 proc. udziału w rynku węgla energe-
tycznego. Powołanie nowej firmy nie zakoń-
czyło procesu zmian w kopalniach należących 
jeszcze miesiąc temu do Kompanii Węglowej. 
Nowa spółka będzie realizować model kopalń 
zespolonych. Chodzi o poprawę efektywności 
zarządzania i efektywności wydobycia węgla.

Wykorzystać rezerWy

Kopalnie zespolone pozwolą obniżyć 
koszty. Na przykład przepisy górnicze nakazu-
ją dozór techniczny nad określonymi pracami 
nawet wtedy, gdy jest w nie zaangażowanych 
dwóch czy trzech pracowników. W kopal-
niach zespolonych dozoru technicznego bę-
dzie mniej. Stanowiska dozoru są drogie. Ich 
ograniczenie spowoduje, że koszty wydobycia 
węgla będą niższe.

Kopalnie zespolone będą tworzone zgod-
nie z porozumieniem zawartym ze stroną 
społeczną. Proces ten rozpocznie się 1 lipca. 
Z obecnych 11 kopalń powstaną trzy kopalnie 
zespolone i dwie kopalnie samodzielne. Biel-
szowice-Halemba-Pokój w Rudzie Śląskiej, 
Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach oraz 
Marcel-Chwałowice-Jankowice-Rydułtowy 
na ziemi rybnickiej. Natomiast Bolesław Śmia-
ły w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach 
pozostaną samodzielnymi kopalniami.

Nadpodaż węgla na rynku jest faktem. Re-
zerwy kosztowe i optymalizacyjne są znaczne. 
– Musimy wykorzystać te rezerwy. Przy skali 
wydobycia w PGG nawet niewielki wzrost cen 
na węgiel energetyczny spowodowałby dużą 
zmianę – powiedział prezes Rogala. – Ponie-
waż energetyka jest naszym udziałowcem, 
mamy stabilizację. Rynek wewnętrzny jest 
dla nas najważniejszy – dodał prezes PGG.

Po utworzeniu kopalń zespolonych roz-
pocznie się w PGG wydzielanie majątku nie-
związanego z produkcją. – Te części mająt-
ku należy możliwie jak najszybciej przekazać 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Nie należy 
na siłę zatrzymywać najtrudniejszych akty-
wów. Wykorzystanie SRK musi być bardziej 
aktywne – powiedział prezes Rogala.

sukces rządu
Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglo-

koksu, w samych superlatywach mówił o dzia-
łaniach rządu. – Po wielu miesiącach dyskusji 
doprowadzono do powstania Polskiej Grupy 
Górniczej. To sukces tego rządu, w tym mini-
stra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wi-
ceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. 
Taka jest prawda. Jest Polska Grupa Górnicza, 
która ma szansę wyjść na prostą. Jeżeli chodzi 
o rolę Węglokoksu w tworzeniu PGG, to nie 
ma drugiej firmy, która w takiej skali zaan-
gażowałaby się w ratowanie górnictwa. Były 
momenty, gdy Węglokoks był zaangażowany 
na poziomie ok. 1,3 mld złotych – powiedział 
prezes Podsiadło. Informacje przekazywane 
przez prezesa Węglokoksu były optymistycz-
ne. – Tylko dwie kopalnie PGG miały ujemną 
EBITDĘ. Ceny trudno przewidzieć. Nikt nie 
jest w stanie powiedzieć, jak będą się kształ-
tować za pół roku. Dziś mamy dno rynku. 
Te ceny nie spadają, to optymistyczne. Może 
na jesień dojdzie do ich umocnienia – mówił 
prezes Podsiadło.

Węglokoks ma 31,1 proc. udziałów PGG. 
Z biegiem czasu będzie miał ich mniej, po-
nieważ pozostali partnerzy dokapitalizują 
PGG kwotą 2 mld złotych. Wtedy, w drugim 
etapie, Węglokoks będzie miał 26,8 proc., 
a w trzecim – po całkowitym dokapitalizo-
waniu Polskiej Grupy Górniczej – udział 
w PGG wyniesie 24,6 proc. Mimo spadku 
udziałów Węglokoks pozostanie największym 
udziałowcem Grupy. – Rezerwy w kosztach 
w przemyśle górniczym są duże. Trzeba 
je umiejętnie wykorzystać. Wiele zależeć 
będzie od nowego zarządu PGG. Jestem 
w miarę optymistycznie nastawiony – pod-
sumował Jerzy Podsiadło.

Nadprodukcja i import 
z rosji

Michal Heřman, prezes Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia, uważa, że na rynku węgla 
niewiele się zmieniło. Jest nadprodukcja su-
rowca, jest import węgla z Rosji. Prezes Silesii 
w czasie każdej debaty górniczej ze swadą 
komentował nieracjonalne działania w pol-
skim górnictwie. Tym razem był dość łagodny 
w swoich ocenach. – Bogdanka wydobywa 
najtańszy węgiel w Polsce. I ona ograniczyła 
wydobycie, a powinna zwiększyć. Bogdan-
ka daje sobie radę, a ograniczyła wydobycie. 
To nie wygląda dobrze – skomentował prezes 
Silesii. Wydajność w śląskich kopalniach jest 
słaba. Żeby nie dołować prezesów polskich 
firm górniczych, Heřman skupił się na wydaj-
ności w Silesii. – W Przedsiębiorstwie Górni-
czym Silesia na pracownika rocznie przypada 
1100 ton. Chcemy utrzymać ten poziom albo 
zwiększyć wydajność do 1200 ton – powie-
dział prezes Heřman.

BogdaNka pracuje sześć 
dNi W tygodNiu

– Mamy szczęście być w strukturach 
koncernu energetycznego Enea. Gdybyśmy 

funkcjonowali poza nią, boleśniej odczu-
walibyśmy skutki kryzysu. Czy nie musimy 
optymalizować kosztów? Musimy – mówił 
Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

– W 2015 roku w grupie kapitałowej 
zmniejszyliśmy zatrudnienie o 10 proc. 
To ograniczenie nie tylko w grupie górni-
czej. Proces racjonalizacji zatrudnienia jest 
kontynuowany. W pierwszej kolejności re-
zygnujemy z prac firm zewnętrznych, po-
nieważ nadeszły trudne czasy. W 2015 roku 
w sumie mieliśmy 400 odejść. Z tego trzy 
czwarte to odejścia na emeryturę. Reszta 
to nieprzedłużenie umów z pracownikami 
zatrudnionymi na czas określony. To były 
trudne i bolesne decyzje. Praca w Bogdance 
trwa sześć dni w tygodniu. Wydajność wynosi 
około 1600–1700 ton rocznie na pracowni-
ka. Ale nie powiedzieliśmy w tym zakresie 
ostatniego słowa. Poprawiła się efektywność 
pracy firm zewnętrznych. Górnicy z Bog-
danki nie mówią, ile wyfedrują ton, tylko ile 
gigadżuli i przy jakim koszcie – podkreślił 
prezes Krzysztof Szlaga.

jsW dostosoWuje się 
do ryNku

Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, ocenił, że rynek jest bardzo 
trudny. – Przed nami półtora roku bardzo trud-
nej sytuacji rynkowej. Bez względu na nią musi-
my realizować trudny program restrukturyzacji. 
Krótkoterminowo musimy odzyskać równowagę 
płynności finansowej. Średnioterminowo dbamy 
o optymalizację inwestycji. W perspektywie dłu-
goterminowej trzeba zapewnić spółce stabilny 
rozwój – mówił prezes Gawlik. JSW przygoto-
wuje sprzedaż części udziałów w koksowniach. 
Będzie mogła w przyszłości je odkupić, jeżeli 
pozwoli na to sytuacja rynkowa.

– Rozmawiamy z Agencją Rozwoju Prze-
mysłu, Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi 
i Towarzystwem Finansowym Silesia o moż-
liwości ulokowania mniejszościowych pa-
kietów, z opcją odkupu – mówił prezes JSW. 

W ramach restrukturyzacji Jastrzębska Spółka 
Węglowa przekaże Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń część dawnej kopalni Jas-Mos, ponie-
waż kończą się tam zasoby węgla, który można 
wydobywać w sposób opłacalny. 

Z częścią majątku ruchu Jas-Mos do SRK 
ma przejść ok. 2,5 tys. osób z ponad 24-ty-
sięcznej załogi JSW. Odejścia pracowników 
z wykorzystaniem osłon socjalnych w SRK 
będą dobrowolne. Prezes Gawlik przypomniał, 
że w JSW obowiązują dziesięcioletnie gwa-
rancje zatrudnienia, przyznane pracownikom 
w 2011 r. – Nie ma zagrożenia, że ktoś straci 
pracę – zapewnił prezes. W Spółce są już 
widoczne efekty zawartego porozumienia 
ze stroną społeczną. Załoga zgodziła się 
na zawieszenie na trzy lata części świadczeń. 
Pozwoli to na zaoszczędzenie w tym czasie 
około 2 mld złotych.

Nie rezygNujmy 
z eksportu

Znów pojawiają się informacje o zainte-
resowaniu prywatnych inwestorów budową 
kopalń w Polsce. Gdyby te projekty zostały 
zrealizowane, w nowych kopalniach za pięć-
-siedem lat wydobywano by około 20 mln ton 
węgla rocznie. To oznaczałoby, że albo trzeba 
byłoby zwiększać eksport, albo zamykać kopal-
nie o największych kosztach wydobycia. Jeżeli 
zwiększać eksport, to także trzeba dostosować 
koszty do sytuacji rynkowej. Unowocześnianie 
bloków energetycznych spowoduje, że zapo-
trzebowanie na węgiel będzie mniejsze. Czy 
w takim razie rozwój górnictwa w Polsce bę-
dzie jednocześnie wyrokiem dla najsłabszych 
kopalń? Nikt tego nie powiedział głośno i tak 
dosadnie. Jedynie Michal Heřman, prezes PG 
Silesia, stwierdził, że albo będzie trzy razy więk-
szy eksport węgla z Polski do UE, albo też czeka 
nas drastyczne ograniczanie produkcji węgla 
w Polsce. Eksport będzie możliwy tylko wtedy, 
gdy węgiel z polskich kopalń nie będzie droższy 
od węgla spoza UE.

 SŁAWOMIR STARZYŃSKI

W 2016 roku sytuacja górnictwa węgla kamiennego będzie ekstremalnie trudna. Coraz częściej mówi się o zakładach 
nawęglania elektrowni, a nie o kopalniach. Powstanie Polskiej Grupy Górniczej to sukces rządu, w tym ministra 

energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. System wynagradzania górników 
powinien być dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych. To najważniejsze tezy debaty węglowej w czasie 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Fedrować gigadżule  
i w dodatku tanio

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

W 2016 roku sytuacja górnictwa węgla kamiennego będzie ekstremalnie trudna
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Senator AdAm GAwędA: Niech prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli sprawdzą pracę organów 
Kompanii Węglowej

Czy było drogo i nieracjonalnie?
Możliwe, że Kompania Węglowa przepłacała 
za ekspertyzy, część usług firm zewnętrznych 
i doradztwo. – W związku z uzasadnionym 
podejrzeniem nieprawidłowości skierowa-
łem do prokuratury wnioski o przeprowadze-
nie postępowania sprawdzającego. Uważam, 
że należałoby także sprawdzić, czy rada nad-
zorcza KW SA wywiązywała się z obowiązku 
stałego nadzoru nad działalnością spółki. 
Moim zdaniem uzasadnione jest, aby NIK 
skontrolowała, w jaki sposób rada nadzoro-
wała procedury udzielania zamówień przez 
KW oraz organizację nadzoru techniczne-
go nad demontażem i remontami maszyn 
wykonywanymi przez firmy zewnętrzne – 
powiedział senator Adam Gawęda w czasie 
konferencji prasowej. Poinformował, że złoży 
zawiadomienia do NIK i prokuratury.

Przed utworzeniem Polskiej Grupy Gór-
niczej z kopalń i części zakładów należących 
do Kompanii Węglowej zespół pod kierun-
kiem senatora Gawędy prowadził audyt. 
– Z analizy zebranych materiałów wynika, 
że KW mogła wydać kilkaset milionów zło-
tych bez uzasadnienia rynkowego. Nie chcę 
ferować wyroków ani formułować oskar-
żeń, dlatego zwróciłem się do prokuratury 
i do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskami 
o wyjaśnienie wątpliwych decyzji i prak-
tyk związanych z korzystaniem z usług 
firm zewnętrznych. Proszę nie doszukiwać 
się w mojej decyzji ukrytych podtekstów. 
To normalna procedura w sytuacji, kiedy ze-
spół kontrolujący ma podejrzenia, że mogło 
dojść do niegospodarności albo niedopeł-
nienia obowiązków – powiedział Nowemu 
Górnikowi senator Gawęda.

Co zaniepokoiło szefa zespołu? Między 
innymi umowy, jakie zawierał zarząd KW 
w latach 2011–2015 na świadczenie usług 
doradztwa, w tym procesów wsparcia. War-
tość tych umów wyniosła niespełna 50 mln 
złotych. Kompania w latach 2011–2012 traciła 
udział w polskim rynku węgla, a jednocześnie 

rósł import. Mniejsza sprzedaż spowodowała 
wzrost zapasów i duże straty finansowe. – Na-
leży zbadać, czy w tej sytuacji były podejmo-
wane poprawne decyzje – wyjaśnia senator 
Gawęda.

Uwagę zespołu zwrócił proces łączenia 
kopalń Sośnica i Makoszowy. Kompania 
wydała na ten cel ponad 200 mln złotych, 
przy jednoczesnej stracie wynoszącej ponad 
900 mln złotych. – W sumie to 1,1 mld zło-
tych zmarnowanych pieniędzy – powiedział 
na konferencji prasowej Adam Gawęda.

W czasie audytu stwierdzono dużą liczbę 
zawieranych umów kierowanych do spółek 
zależnych Kompanii Węglowej z pominięciem 
procedury przetargowej. Dlatego senator chce, 
aby zbadać funkcjonowanie i wykonywanie 

usług przez spółki zależne i inne firmy. Wiele 
wątpliwości wzbudza gospodarka kopalinami 
towarzyszącymi. Na przykład by zagospodaro-
wać metan w jednej z kopalń, zbudowano in-
stalację na powierzchni, ale nie zrealizowano 
części inwestycji pozwalającej na gospodarcze 
wykorzystanie tego paliwa – to przykład złych 
decyzji i niegospodarności.

Kopalnie ponoszą duże koszty ratownic-
twa. – Ratownictwo jest potrzebne. Jednak 
jego organizacja polegająca na tym, że za-
stępy ratownicze są w kopalniach, a oprócz 
tego każda kopalnia musi oddelegować swoje 
zastępy do pełnienia dyżurów w okręgowych 
stacjach ratownictwa górniczego, nie ma ra-
cjonalnego uzasadnienia – mówił senator Ga-
węda. – Dlatego jeden z wniosków do NIK 

dotyczy ratownictwa górniczego, zasad orga-
nizacji i funkcjonowania – podkreślił.

W kopalni Marcel mogło dojść do nie-
prawidłowości przy prowadzeniu rozcinki 
pokładu 505. Senator Gawęda uważa, że do-
prowadzono do zbyt dużego wyprzedzenia 
frontu eksploatacyjnego, chociaż nie opraco-
wano kompleksowego projektu. Ponieważ jest 
to pokład ośmiometrowy, bardzo perspekty-
wiczny dla kopalni i całej spółki, należałoby 
mieć pewność, że jego dolna warstwa będzie 
wyeksploatowana. Na podstawie dostępnej 
dokumentacji nie można tego stwierdzić. 
Utrata dolnej warstwy może oznaczać dużą 
stratę finansową dla kopalni. – To oznaczałoby 
także zmniejszenie zasobów – argumentuje 
senator Gawęda. ST

Czy do restrukturyzacji kopalń włączą się 
prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli? Zda-
niem przeciwników audytu działania senatora 
Adama Gawędy zmierzają w tym kierunku. 
Czy prokuratura i NIK mają wyręczać zarząd 
i dyrekcje kopalń? Dlaczego spółki zależne 
miałyby nie korzystać z lepszego traktowa-
nia, skoro powołano je kilkanaście lat temu, 
żeby zmniejszyć zatrudnienie w górnictwie?

Pracownicy w zamian za przejście do nich 
mieli nieoficjalne gwarancje, że będą lepiej 
wynagradzani niż w prywatnych firmach, będą 
korzystać przynajmniej z części górniczego 
socjalu, a ich firmy będą przyjmować zlece-
nia z wolnej ręki albo będą lepiej traktowane 
w czasie przetargów. Redakcja poprosiła se-
natora o komentarz do takich opinii.

AdAm GAwędA, senAtor rP, szef 
zesPołu, który PrzeProwAdził Audyt 

komPAnii węGlowej 
Przed utworzeniem 
Polskiej GruPy Górni-
czej: NIK i prokuratura 
nie są organami przewi-
dzianymi do prowadzenia 
restrukturyzacji w PGG. 
Od tego są organy spółki 
– zarząd i rada nadzorcza. Tak duża skala nie-
prawidłowości ujawnionych w czasie audytu 
niejako wymusiła na mnie złożenie wniosków 
do prokuratury i NIK. Proszę też zauważyć, 
że każdy członek zespołu podpisując raport 
z audytu, zobowiązany był do skierowania 
wniosków do właściwych organów według 
posiadanej wiedzy.

Tych, którzy dopuścili się tak wielu nie-
prawidłowości, należy natychmiast odsunąć 
od podejmowania dalszych decyzji. Nie wiem, 
jak zarządy i dyrekcje kopalń ustosunkują się 

do ujawnionych faktów i stwierdzonych nie-
prawidłowości. Na razie nikt nie zakwestio-
nował wniosków płynących z raportu, które 
są wynikiem przeprowadzonego audytu. Dla 
mnie ważne jest, żeby wszystkie patologie, 
które zostały ujawnione, natychmiast zatrzy-
mać, żeby w nowo utworzonej grupie nie do-
chodziło do podobnych nieprawidłowości. 
Martwi mnie, że ludzie, którzy podejmowali 
w przeszłości błędne decyzje, dzisiaj uczest-
niczą w procesie tworzenia i organizowania 
zasad funkcjonowania PGG.

Spółki zależne KW, o których mowa w au-
dycie, w dalszym ciągu są własnością KW SA, 
a z tego co wiem, Polska Grupa Górnicza nie 
zamierza przejmować ich udziałów. Uważam, 
że właśnie z uwagi na dbałość o pracowników 
tych spółek moje wnioski są w pełni zasad-
ne i spółki te również mają szansę na dalsze 
funkcjonowanie i poprawę efektywności. Jak 

wytłumaczyć sytuację, w której kierowane 
usługi do spółek zależnych podzlecane są pod-
miotom zewnętrznym, omijając procedury 
przetargowe? Przecież w takich przypadkach 
żaden pracownik kopalni ani spółki zależnej 
na tym nie korzysta, a straty – ogromne nie-
uzasadnione koszty dla kopalni – zmniejszają 
budżet również na wynagrodzenia. 

Brakuje pieniędzy na wypłaty, na dobre 
i potrzebne inwestycje, a w tym samym czasie 
kilkaset milionów rocznie zasila budżety firm 
pośredniczących, uzyskujących zamówienia 
z wolnej ręki. Spółki zależne powinny reali-
zować usługi dla PGG na jasno określonych 
zdrowych zasadach przez własnych pracow-
ników, a wielokrotnie tych warunków nie 
wypełniają. Często ich pracownikami są byli 
pracownicy kopalń, które przeszły proces 
restrukturyzacji.

l

Komentarz senatora Adama Gawędy

Za nieprawidłowości musi być odpowiedzialność
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Senator Adam Gawęda: Z analizy zebranych materiałów wynika, że KW mogła wydać kilkaset milionów złotych bez uzasadnienia rynkowego
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Minister energii Krzysztof Tchórzewski powo-
łał zespół do spraw oceny funkcjonowania 
przepisów dotyczących prowadzenia ruchu 
zakładów górniczych. Ośmioosobowemu 
gronu będzie przewodniczył Grzegorz To-
biszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Energii. Zastępcą przewodniczącego został 
prezes WUG, Mirosław Koziura. W posiedze-
niach zespołu będą uczestniczyć zaproszeni 
eksperci, przedstawiciele sektora górniczego 
(z głosem doradczym).

Obowiązujące obecnie przepisy regulu-
jące ruch podziemnych zakładów górniczych 
są obszerne i szczegółowe. Zmiany zachodzą-
ce w funkcjonowaniu zakładów górniczych, 
w tym postęp techniczny oraz w zakresie BHP, 
powodują, że konieczne są nowe rozporządze-
nia. Wypracowane zostaną na podstawie ana-
lizy obecnych regulacji prawnych w kontekście 
ich użyteczności, zasadności i uproszczenia.

Sprecyzowano sześć zasadniczych zadań 
tego zespołu:

– identyfikacja obszarów wymagających 
regulacji,

– analiza przepisów w celu ich 
uproszczenia,

– skatalogowanie przypadków, w których 
przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać do-
wód sprawdzenia rozwiązań technicznych 
przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu 
górniczego,

– wskazanie przepisów technicznych, 
które wymagają zmian,

– wdrożenie wyników strategicznego pro-
jektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach”, który jest realizowany 
z inicjatywy WUG przez różne ośrodki na-
ukowe na zlecenie NCBiR,

– opracowanie projektów aktów wy-
konawczych do ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze (z 9 czerwca 2011 roku) w zakresie 
BHP w poszczególnych rodzajach zakładów 
górniczych.

Obsługę prac zespołu zapewni WUG, 
który ma w jego składzie pięcioosobową re-
prezentację.  l

Zginął górnik
W kopalni Budryk 30 maja br. zginął trzy-

dziestotrzyletni górnik. Przyczyną tragedii był 
opad skał stropowych.

Poszkodowany pracownik doznał zmiaż-
dżenia klatki piersiowej i urazu wielonarządo-
wego. Zmarł na miejscu wypadku.

Przyczyny i okoliczności tego wypad-
ku ustalają pracownicy OUG w Gliwicach 
we współpracy z WUG. 

Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decy-
zję wstrzymującą ruch ściany do czasu usu-
nięcia skutków zawału oraz nieprawidłowości 
związanych ze stanem obudowy wyrobiska.

Wyższy Urząd Górniczy

Nowe przepisy 
prowadzenia ruchu 
zakładów górniczych

Kopalnie ograniczają inwestycje. Trwa kryzys. 
Wyłączenie choćby jednej ściany często może 
decydować o tym, czy kopalnia przetrwa czy 
też padnie. W dodatku jest tak, że wyłącze-
nie ściany w kopalni należącej do którejkol-
wiek ze spółek węglowych ma wielki wpływ 
na zmniejszenie dochodów całej spółki. Obec-
nie jednym z najpoważniejszych zagrożeń 
jest zagrożenie pożarami endogeniczny-
mi, czyli spowodowanymi samozapaleniem 
się węgla skojarzone z zagrożeniem wybu-
chem metanu. Zwalczanie tego zagrożenia 
musi się opierać głównie na profilaktyce 
przeciwpożarowej.

Istotne jest, aby prowadzić profilaktykę 
najbardziej skutecznymi metodami. Jest nią 
na przykład, stosowane dotychczas szeroko 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
wykonywanie mieszanin popiołów lotnych 
i odpadów flotacyjnych, używanych zarów-
no do profilaktyki pożarowej w wyrobiskach 
dołowych, jak i do wypełniania powstających 
w czasie eksploatacji pustek poeksploatacyj-
nych i likwidowania wyrobisk. Nie tak dawno 
z tej metody korzystano przy zabezpieczaniu 

ściany w jednej z kopalń. Chodziło o niedo-
puszczenie do pożaru endogenicznego w cza-
sie, gdy usuwano skutki zawału. Podawanie 
odpowiedniej mieszaniny uchroniło przed 
stratą wielu milionów złotych. 

Pożyteczne PoPioły lotne

Mieszaniny te wykonywane są z popiołów 
lotnych po spalaniu węgla lub z popiołów lot-
nych i odpadów stałych z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych. Właśnie te 
metody są zalecane przepisami górniczymi 
ujętymi w paragrafie 360 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-
pożarowego w podziemnych zakładach gór-
niczych. Mówi on: „W zakładach górniczych 
wyposażonych w instalację podsadzki hydrau-
licznej lub instalację do podawania pyłu dym-
nicowego rurociąg podsadzkowy doprowadza 
się do każdej nowo uruchamianej ściany za-
wałowej, w której przewiduje się przypinanie 
warstw węgla lub pozostawianie węgla w zro-
bach”. Ponieważ w każdej ścianie prowadzonej 
z zawałem stropu pozostają resztki węgla, de 

facto do każdej uruchamianej ściany należy 
doprowadzić rurociąg podsadzkowy, którym 
możliwe jest dostarczanie do zrobów ścia-
ny piasku lub mieszanin popiołów lotnych 
ze spalania węgla lub innych mieszanin speł-
niających warunki bezpiecznego wypełniania 
zrobów.

ekologia, ekonomia, 
bezPieczeństwo

Zroby i wyrobiska wypełnia się odpo-
wiednią mieszaniną komponentów głównie 
w celach profilaktyki przeciwpożarowej oraz 
likwidacji zbędnych wyrobisk górniczych. 
Uszczelnianie, odizolowanie wyrobisk i zro-
bów poeksploatacyjnych od wyrobisk z obie-
gowym prądem powietrza, a tym samym ogra-
niczenie do minimum możliwości powstania 
pożarów endogenicznych, jest skutecznym 
sposobem poprawy bezpieczeństwa pracy 
i najtańszym sposobem uchronienia się przed 
potencjalnie wielkimi stratami finansowymi. 
Proces ten daje doskonałe efekty w profilak-
tyce przeciwpożarowej i pozwala bezpiecz-
nie prowadzić eksploatację i likwidację ścian 
eksploatacyjnych.

Technologia ta sprawdzana już przez 
wiele lat (od 1983 roku) niesie z sobą jedynie 
pozytywne skutki dla profilaktyki przeciw-
pożarowej, jak i dla środowiska naturalne-
go. Dodatkowo zapewnia ulokowanie odpa-
dów w wyrobiskach dołowych, skąd zresztą 
pochodzą, co w konsekwencji obniża ilość 
odpadów deponowanych na powierzchni, 
a równocześnie wpływa na zmniejszenie de-
gradacji (głównie osiadania) terenu w rejonie 
eksploatacji złoża węglowego.

Proces wykonywania mieszanin jest pro-
wadzony, udoskonalany i obserwowany od 1996 
roku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej SA. Rokrocznie w każdej z nich lokowa-
nych jest około 40 do 100 tys. ton popiołów. 
Zdobyte doświadczenia pozwalają stwierdzić, 
że mieszaniny popiołów i odpadów flotacyj-
nych ulokowane w zrobach czy w likwidowa-
nych wyrobiskach górniczych w znaczącym 
stopniu poprawiają bezpieczeństwo pożarowe, 
a ponadto sprzyjają środowisku naturalnemu 
poprzez ograniczenie osiadania terenu na po-
wierzchni w miejscach eksploatacji górniczej. 
Poprawiają też efekty ekonomiczne kopalń 
stosujących tę technologię. l

Pożar endogeniczny to tragedia. Można mu zapobiec, stosując mieszaninę popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych, 
używanych zarówno do profilaktyki pożarowej w wyrobiskach dołowych, jak i do wypełniania powstających w czasie 

eksploatacji pustek poeksploatacyjnych i likwidowania wyrobisk

Poprawić bezpieczeństwo i ekonomię
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Popełniłem wielki błąd. 
Byłem przekonany, że w maju będzie pan 
wykorzystywał swoje doświadczenie i wie-
dzę likwidatora i że będę mógł porozma-
wiać z panem o likwidacji Kompanii Wę-
glowej. Tymczasem jest pan prezesem 
Polskiej Grupy Górniczej. Koncentruje się 
pan na ratowaniu, a nie likwidowaniu. Do-
szło do cudu? Nie czuje się pan nieswojo 
w tej roli?
Tomasz roGala: W po-
stępowaniu upadłościo-
wym czy likwidacyjnym 
widać, jakie warunki 
można było spełnić, żeby 
ocalić firmę. W dwóch 
przypadkach nie doszło-
by do upadłości, gdyby 
udało się odzyskać należne pieniądze. Nie 
udało się to, firmy padły, a razem z nimi ko-
operanci, podwykonawcy i usługodawcy. Brak 
jakiejkolwiek pomocy spowodował duże straty 
w otoczeniu. Między innymi na podstawie 
tego doświadczenia uważam, że upadłości 
nie należy ogłaszać, jeżeli nie wyczerpie się 
wszystkich możliwości, żeby jej zapobiec.

Amerykańscy analitycy obliczyli, że utwo-
rzenie nowego miejsca pracy jest siedmio-
krotnie droższe niż utrzymanie istniejącego. 
Dlatego należy koncentrować się na utrzyma-
niu miejsc pracy. Nikt w Europie nie spieszy 
się, aby zamykać duże sektory przemysłu, 
ponieważ wiadomo, jakie procesy erozyjne 
występują w otoczeniu. Gdy porównałem 
skutki stosunkowo małych upadłości z możli-
wymi skutkami upadłości Kompanii Węglowej 
i pomyślałem, co się tu stanie, kiedy dojdzie 
do niekontrolowanego podziału majątku KW, 
to się przeraziłem.

 XNie można byłoby kontrolować proce-
su upadłości?

– Nie. Wielkość majątku i liczba ban-
krutujących kooperantów wykluczałyby za-
panowanie nad tym procesem. Część Śląska 
zamieniłaby się w Dębieńsko po zamknięciu 
kopalni. Mieszkam niedaleko. Wiem, że po-
trzeba było wielu lat, aby Dębieńsko zaczęło 
podnosić się po wielkim upadku.

 X Tam nawet psy są smutniejsze niż gdzie 
indziej.

– Przesadził pan. Teraz już się poprawiło, 
ale kiedyś straciłem podwozie w samochodzie, 
bo gminie brakowało pieniędzy na naprawę 
drogi. To był szok, kiedy spora część miesz-
kańców przestała zarabiać godnie, a regułą 
stała się pensja 1,8 tys. złotych. Na podsta-
wie obserwacji Dębieńska uważam, że jeżeli 
chcemy restrukturyzować górnictwo, możemy 
to robić tylko w sposób ewolucyjny, a nie re-
wolucyjny. To musi być skoordynowany pro-
ces. Z jednej strony mamy kopalnie, gdzie 
kończy się złoże, które mają ponad 100 lat. 

Z drugiej strony mamy zakłady stosunkowo 
nowe. Lepiej w nie zainwestować, ponieważ 
poniesione nakłady dadzą wymierne korzyści.

 X Zamykać stare kopalnie?
– Ewolucyjnie rezygnować z wydobycia 

w częściach, które w sposób naturalny prze-
stają się do tego nadawać. Jeżeli kończą się 
zasoby, nie ma uzasadnienia poszukiwania 
na siłę dostępu do nowych złóż. Natomiast 
trzeba poważnie myśleć o reindustrializacji, 
do której wykorzystamy majątek pokopalnia-
ny. To moje marzenie. Jestem przeciwnikiem 
dzielenia pokopalnianego majątku i jego ga-
rażowej wyprzedaży. Z tych terenów jest do-
stęp do bocznic kolejowych i dróg. Są utwar-
dzone, uzbrojone, mają podłączenie do sieci 
energetycznej. Dlaczego nie wykorzystać ich 
w całości, żeby stworzyć podwaliny pod nowy 
przemysł? Przekształcając polskie górnictwo, 
warto myśleć w ten sposób.

 XWoli pan być prezesem niż likwidatorem? 
Jest wiele emocji w tym, co pan mówi.

– Nie kieruję się uczuciami ani sentymen-
tem. Niezorganizowane pozbywanie się mająt-
ku może wzbogacić windykatorów, złomiarzy 
i drobnych handlarzy. Nawet nie potrafimy 
sobie wyobrazić, co będzie się działo, jeżeli ja-
kaś spółka węglowa upadnie. To wywoła efekt 
domina. Razem z nią będą padać kooperanci 
i usługodawcy. Nie można do tego dopuścić.

 XMa pan pomysł, żeby trafić do jak naj-
szerszej grupy z tą informacją? W dekla-
racjach w zasadzie wszyscy zgadzają się, 
że nie można dopuścić do upadłości. Pro-
blem zaczyna się w momencie, kiedy trze-
ba zdecydować się na konkretne działania. 
Dla jednych są one zbyt dotkliwe społecz-
nie, dla innych zbyt łagodne ekonomicz-
nie. Dochodzi do chorego albo spóźnione-
go kompromisu.

– Co dla pana jest chorym i spóźnionym 
kompromisem?

 XNa przykład wyczekiwanie, aż Kompa-
nia Węglowa zacznie padać. Gdyby decy-
zje o rozwiązaniach służących powołaniu 
Polskiej Grupy Górniczej zapadły kilka lat 
wcześniej, bylibyśmy w znacznie lepszej 
sytuacji. Gdyby wcześniej podjęto dzia-
łania w innych spółkach, kłopoty byłyby 
mniejsze.

– Ma pan rację, jednak nie używałbym 
tak skrajnych określeń jak chory kompromis. 
Za to apeluję o racjonalne podejście do pro-
blemów. W Polskiej Grupie Górniczej trwa 
proces scalania. Tworzymy kopalnie zespo-
lone. Chciałbym, żebyśmy uniknęli niera-
cjonalnych działań. Jeżeli widzimy, że jakaś 
część kopalni jest trudna do utrzymania, 
to trzeba zrezygnować z jej utrzymywania. 
Ten proces będzie rozłożony w czasie. Nie 
chodzi o natychmiastowy skutek. Pracownicy 
będą systematycznie przenoszeni do części 

gwarantujących efektywność. To logiczne 
rozwiązanie także z punktu widzenia spo-
łecznego. Górnicy doskonale wiedzą, gdzie 
jest trudna sytuacja. Życie w niepewności 
na zasadzie – będziemy w tym miejscu pra-
cować, nie będziemy, nie wiadomo jak długo 
– wywołuje niepotrzebne napięcia. Uważam, 
że górnik powinien przyjść do pracy, pracować 
bez niepotrzebnych stresów, zarobić przy-
zwoite pieniądze i zatroszczyć się o rodzinę.

 X Żeby osiągnąć ten cel, potrzebna jest har-
monijna współpraca w trójkącie: zarząd, 
związki zawodowe i właściciel.

– Jest taka współpraca. Udało się zawrzeć 
kompromis, dzięki któremu powstała Polska 
Grupa Górnicza.

 XNajwcześniej za rok dowiemy się, jakie 
są efekty tego kompromisu. Natomiast pan 
musi działać systematycznie, żeby realizo-
wać biznesplan. Istotne jest to, co przez ten 
rok będzie się działo.

– Jednym z elementów zawartego kom-
promisu jest powołanie zespołu restruktu-
ryzacyjnego. Pokazujemy, jaki jest obraz fir-
my, i efekty, jakie osiągamy. Na tej podstawie 
ja i reszta zarządu wskazujemy, co trzeba 
zrobić. Jeżeli subiektywne przekonania będą 

górować nad zasadami biznesowymi, to będzie 
problem.

 X Co zrobić, żeby subiektywne przekona-
nia i pobożne życzenia nie górowały nad 
realiami? Co się stanie, jeżeli przekonania 
stłumią instynkt samozachowawczy, a na-
wet wyobraźnię, która może podpowie-
dzieć, jakie spustoszenie wywoła upadek 
Polskiej Grupy Górniczej?

– Trzeba prowadzić szczere rozmowy 
i wskazywać na zagrożenia. Ja ani pozosta-
li członkowie zarządu nie mamy monopolu 
na rację. Nie mają go także liderzy związko-
wi. Jeżeli od samego początku przyjmiemy 
założenie, że nasze koncepcje konfrontuje-
my z realiami ekonomicznymi, wtedy łatwiej 
będzie nam dojść do porozumienia. Musimy 
wspólnie działać. Myślę, że do strony spo-
łecznej dotarła prosta prawda: nie ma sensu 
zawierać nierealnych porozumień i walczyć 
o nie, ponieważ one nic nie dają. Przed nami 
długa droga ostro pod górę, dlatego potrzebu-
jemy konkretnych działań, a nie papierowych 
sukcesów. Koncentrujemy się na wymaganiach 
wobec strony społecznej. Jednak wobec za-
rządu też są wyrażane podobne oczekiwania. 
Strona społeczna nie chce widzieć dziwnych 
wydatków i niezrozumiałych decyzji. Jeżeli 

Polska GruPa Górnicza. Kopalnie PGG dostarczają 
ponad 40 proc. węgla kamiennego zużywanego w polskich 

elektrowniach. Żeby być konkurencyjną firmą, musimy poprawić 
efektywność pracy i zarządzania. Służyć temu będzie stworzenie 

kopalń zespolonych. Zgodnie z porozumieniem zawartym 
ze stroną społeczną od 1 lipca będą zespolone kopalnie: Marcel-

-Chwałowice-Jankowice-Rydułtowy w regionie rybnickim, 
Bielszowice-Halemba-Pokój w Rudzie Śląskiej oraz Piast-Ziemowit 

w Bieruniu i Lędzinach. Sośnica w Gliwicach i Bolesław Śmiały 
w Łaziskach Górnych nadal będą kopalniami samodzielnymi. 

– Zbędne części kopalń będą przekazywane SRK, ponieważ nie 
należy na siłę utrzymywać najtrudniejszych aktywów – mówi 

Tomasz Rogala, prezes PGG, w rozmowie z Nowym Górnikiem. 

Przed PGG długa droga
ostro pod górę

Teraz najważniejsze dla Polskiej Grupy Górniczej jest umocnienie pozycji rynkowej. Przed PGG długa droga, ostro pod górę



A K T U A L N O Ś C I

1 – 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 6 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Przed PGG długa droga
ostro pod górę

zarząd i właściciel będą działać transparent-
nie, powinniśmy znaleźć u niej zrozumienie. 
Nie ma innej metody na kierowanie taką firmą 
jak Polska Grupa Górnicza. Liderzy związ-
kowi nie są grupą, która odrzuca racjonalne 
argumenty. Jednak oczekują, że zarząd także 
będzie działał racjonalnie i transparentnie.

 X Nie neguję metody. Proszę jednak powie-
dzieć, co zrobić, aby była ona skuteczna.

– Za odpowiedź na to pytanie będzie No-
bel. Mamy do czynienia z materią społeczną, 
czyli bardzo nieprzewidywalną. Trzeba roz-
mawiać, przekonywać się i budować zaufa-
nie. Jeżeli uczestnicy rozmów nie będą sobie 
ufać, nie porozumiemy się. W postępowaniu 
upadłościowym jest postanowienie sędziego 
komisarza. Jeżeli negocjacje, rozmowy i próba 
szukania kompromisu nie dają efektów, sędzia 
komisarz podejmuje decyzję i wszystko jest 
jasne. W normalnie działającej firmie sytuacja 
jest bardziej skomplikowana.

 XW postępowaniu upadłościowym nie 
ma strony społecznej w roli uczestnika 
negocjacji.

– Związki też o tym wiedzą i dlatego uwa-
żam, że będą starały się, aby Polska Grupa 
Górnicza nie zmierzała w tym kierunku.

 XWracamy do początku rozmowy. Nie czu-
je się pan nieswojo w roli menedżera, któ-
ry ma stabilizować i rozwijać firmę? Do tej 
pory miał pan komfort pracy – przeprowa-
dzić upadłość i po sprawie.

– Już mówiłem, że moim zdaniem li-
kwidacja to zła metoda na dbanie o intere-
sy ekonomiczne. Owszem, układ jest jasny 
i czytelny. Zasady działania są dokładnie 
opisane. Przed Polską Grupą Górniczą jest 
wiele niewiadomych. Ceny rynkowe mogą 
być jeszcze niższe, w którymś momencie 
z powodu trudnych warunków geologiczno- 
-górniczych możemy nie zrealizować części 
planu. PGG jest dużą firmą i bardzo łatwo 
o niespodziankę, która skomplikuje realizację 
nawet najlepiej przygotowanego biznesplanu. 
Czy w takim razie mamy spisać PGG na stra-
ty? To byłby absurd.

 XW czasie Europejskiego Kongresu Ekono-
micznego na jednym z paneli Zygmunt Łu-
kaszczyk, prezes KHW, mówił, że kopalnie 
to zakłady nawęglania elektrowni. To jakiś 
nowy trend pojmowania prastarego słowa 
„kopalnia”? Dla pana kopalnia to kopalnia 
czy zakład nawęglania elektrowni?

– Kopalnia to kopalnia. Proste. Natomiast 
dobrze byłoby opracować model biznesowy, 

Teraz najważniejsze dla Polskiej Grupy Górniczej jest umocnienie pozycji rynkowej. Przed PGG długa droga, ostro pod górę
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który pozwoliłby powiązać konkretne kopal-
nie z konkretnymi elektrowniami. Kopalnia 
wydobywałaby węgiel, jakiego potrzebuje 
elektrownia, miałaby zapewniony zbyt i mo-
głaby dostosować wydobycie do konkretnych 
potrzeb. Polska Grupa Górnicza produkuje 
przede wszystkim miały energetyczne. Próba 
zmiany odbiorcy jest najprawdopodobniej 
skazana na niepowodzenie. 

Na przykład kopalnia Ziemowit miała 
zaopatrywać elektrownie obecnego Tauro-
nu. Sposób urabiania węgla był dostosowany 
do tych potrzeb. Mamy kopalnie rybnickie. 
Wydobywa się w nich węgiel potrzebny cie-
płowniom. Można w jakimś stopniu zwięk-
szać tę produkcję. Jednak nie można prze-
stawiać dowolnie produkcji w kopalniach, 
które powstały po to, aby dostarczać miały 
energetyczne.

 X Energetyka ma bardzo dużo do powie-
dzenia w Polskiej Grupie Górniczej. Wkrót-
ce będzie miała jeszcze więcej…

– Bardzo dobrze.

 XDlaczego bardzo dobrze?
– Po pierwsze: liczę na to, że do naszej 

spółki przejdzie kultura ekonomiczna spółek 
giełdowych. Warto przenieść do nas sposoby 
raportowania i wskaźnikowego spojrzenia 
na sytuację firmy. Po drugie: energetyka bę-
dzie miała okazję zobaczyć nasze realne pro-
blemy. Koledzy z energetyki przekonają się 
na przykład, że stałość produkcji ma wpływ 
na cenę. Poza tym inaczej traktuje się gór-
nictwo, kiedy ma ono pełnić tylko rolę do-
starczyciela paliwa, a inaczej, gdy jest się 
jego współwłaścicielem. Liczę na sentyment 
współwłaściciela.

 X Przez dziesiątki lat trwała wojna między 
górnictwem a energetyką. Przez dziesię-
ciolecia nie można było ustalić, kto jest ta-
bakierą, a kto nosem. Spierano się, czy nos 
ma być do tabakiery, czy tabakiera do nosa. 
Teraz podział ról zostanie ustalony?

– Nie chodzi o ustalanie, kto komu 
ma służyć. Uważam, że powinniśmy dążyć 
do osiągnięcia równowagi. Do tej pory nad-
produkcja węgla powodowała spadek jego 
cen. Zbyt mała produkcja windowała ceny. 
Teraz górnicy i energetycy będą grali do jed-
nej bramki.

 X Jednak dla górników może to być presti-
żowy pstryczek w nos.

– Jeżeli będziemy analizować poziom 
satysfakcji z posiadanego prestiżu, źle 
skończymy. Mamy do wykonania konkret-
ną pracę i trzeba ją wykonać. Wiem, że no-
śne hasła, na przykład o prestiżu, miłe dla 
ucha, mogą wpływać na załogę. Jednak ule-
ganie im będzie błędem. Skoncentrujmy się 
na argumentach racjonalnych. Podam panu 
przykład. Ponieważ nie mam wykształce-
nia górniczego, dużo czasu spędzam nad 

mapami górniczymi. Analizuję plany inwe-
stycyjne umożliwiające dotarcie do nowych 
pokładów. Są kopalnie, w których nawet 
ja na pierwszy rzut oka widzę sens plano-
wanych inwestycji. 

Jednak jest jedna kopalnia, która planu-
je dotarcie do nowych pokładów wbrew ja-
kiejkolwiek logice. Czy mamy tam fedrować 
ze względów prestiżowych? A może dlate-
go, że taka informacja będzie miła dla ucha? 
Czy miła jest informacja, że jak wydamy 200 
mln złotych na sfinansowanie tego pomysłu, 
to stracimy znacznie więcej? Rachunek jest 
prosty – 200 mln złotych wydane w innym 
miejscu pozwoliłoby na odzyskanie zainwe-
stowanych pieniędzy i na dodatkowe kilka-
dziesiąt milionów zysku. Takie argumenty 
muszą dotrzeć do wszystkich.

 X Co zrobić, żeby dotarły?
– Pan wciąż szuka odpowiedzi na mia-

rę Nobla, a ja chcę pokazać, jak to wygląda, 
i zaproponować rozwiązanie. Nie mogę za-
stanawiać się nad metodologią wyjątkowo 
wyszukanego przekonywania do oczywistych 
faktów. Jeżeli racjonalne argumenty będą 
odrzucane, wtedy Polska Grupa Górnicza 
padnie. Wierzę, że racjonalność zwycięży. 
Pan uważa, że nie. Moim zdaniem nie ma pan 
racji, a nawet podstaw, żeby wątpić w roz-
sądek górników, kierownictwa kopalń czy 
pracowników centrali PGG. Jestem prze-
ciwnikiem okłamywania się nawzajem. Mam 
nadzieję, że nie tylko ja.

 XMówił pan o terenach pokopalnianych 
i o tym, że trzeba je racjonalnie wykorzy-
stać. Ma pan pomysł, co można byłoby 
tam robić? Przecież zasoby węgla kiedyś 
się skończą, a wciąż nie wiemy, co ma być 
na Śląsku po górnictwie.

– Powinien być przemysł. Nie wiem, czy 
można to nazwać pomysłem. Bardziej spo-
sobem myślenia. Uważam, że obszar po ko-
palni X powinien być aportem do dużego 
przedsięwzięcia. Jeżeli jest inwestor, który 
chce rozwijać produkcję przemysłową, powi-
nien dostać jasną ofertę: „masz teren, dostęp 
do bocznicy kolejowej, do zasilania w energię 
elektryczną i dobrze wykwalifikowane kadry 
techniczne”. W Europie pada wiele projek-
tów, ponieważ brakuje inżynierów, techników 
i pracowników z solidnymi kwalifikacjami. 
My jeszcze mamy takich ludzi, mamy wyższe 
uczelnie i tradycje techniczne. To nielubiane 
górnictwo i przemysł pracujący dla niego 
stwarza szansę na przyszłość. Przygotowa-
nie kompleksowej oferty to także zadanie 
dla władz centralnych. Proszę nie dopyty-
wać mnie o szczegóły, bo zaraz powstanie 
plotka, że chcę zamykać kopalnie, żeby mieć 
tereny inwestycyjne. Teraz najważniejsze dla 
Polskiej Grupy Górniczej jest umocnienie 
pozycji rynkowej. Przed nami długa droga, 
ostro pod górę.

l
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Energooszczędne budownictwo

Nowe szklane domy – oszczędne 
i inteligentne

O budownictwie energooszczędnym zaczęto 
mówić w czasie paliwowego kryzysu ekono-
micznego lat 70. Spowodowało to między 
innymi poszukiwanie innych niż tradycyjne 
źródeł energii. Stały za tym racje ekonomicz-
ne – mniejsze zużycie energii oznacza mniej-
sze koszty – i polityczne, czyli unikanie uza-
leżnienia od wrogich państw. Dzisiaj do tych 
przesłanek dołączyły wyższa świadomość 
ekologiczna społeczeństw i dbałość obywa-
teli o jakość życia. Aspiracje te realizują inte-
ligentne domy, które są następnym etapem 
rozwoju energooszczędnego budownictwa.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 
od 2020 roku nowe budynki w Polsce będą 
musiały spełniać standard obiektów energo-
oszczędnych. Ich zapotrzebowanie na ener-
gię do celów grzewczych i wentylacyjnych 
ma więc wynosić nie więcej niż 40 kWh 
na metr kwadratowy rocznie. Nasze obecne 
standardy budownictwa znacznie od tego od-
stają – norma wynosi 120 kWh na rok, o wiele 
więcej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie 
średnia wynosi ok. 50 kWh na rok. Już od 2014 
roku w budownictwie jednorodzinnym obo-
wiązują nowe normy dla współczynnika prze-
nikania ciepła i zapotrzebowania na energię 
pierwotną. Popyt nowych domów na energię 
pierwotną nie może przekraczać 120 kWh/m², 
a współczynnik przenikania ciepła nie może 
być wyższy niż 0,25 W/m².

Najpierw drogo, późNiej 
taNio

Dom energooszczędny poprzez zastoso-
wane rozwiązania projektowe i techniczne 
może być eksploatowany przy mniejszym niż 
w tradycyjnym budownictwie zużyciu energii, 
przeznaczonej do ogrzewania czy oświetlenia. 
O jego energooszczędności decyduje szereg 
czynników, począwszy od architektury (po-
winien mieć zwartą bryłę i sporo przeszkleń 
na nasłonecznionej elewacji), poprzez układ 

pomieszczeń i zorientowania na strony świata, 
po izolacyjność cieplną ścian i dachu. Jednak 
kluczowe znaczenie w tej klasyfikacji mają 
systemy użytkowania energii w budynku – sys-
tem grzewczy, ciepła woda użytkowa, energia 
elektryczna i gaz. Zapewniają je nowoczesne 
technologie – kolektory słoneczne i ogniwa 
fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece akumu-
lacyjne, zewnętrzne żaluzje i wentylacja me-
chaniczna z rekuperacją.

Przyjmuje się, że roczne zapotrzebowanie 
dla domu energooszczędnego powinno być 
mniejsze niż 70 kWh/m2. Zależnie od wy-
korzystanych technologii jego budowa może 
wynieść o 10–15 proc. więcej niż budynku 
standardowego. Jednak w dłuższej perspek-
tywie czasowej ta inwestycja się zwróci, po-
nieważ w budownictwie energooszczędnym 
dzięki wykorzystanym technologiom i ma-
teriałom minimalizuje się miesięczne koszty 
utrzymania. 

Projekty domów tego typu zakładają po-
prawę izolacji termicznej, zmniejszenie zu-
życia energii i poprawę klasy energetycznej 
budynku. Energia może być w nich pasywnie 
pozyskiwana z otoczenia, a także gromadzona 
we wnętrzu. Nie wytraca się też dzięki bardzo 
dobrej izolacyjności cieplnej – w zwykłych 
domach jednorodzinnych największy udział 
w stratach ciepła mają okna, wentylacja, ściany 
i dach. Następnym krokiem ku niższym kosz-
tom i większemu komfortowi jest przerobienie 
domu na inteligentny.

iNteligeNtNy zNaczy 
eNergooszczędNy

Koncepcja domu inteligentnego znakomi-
cie wpisuje się w wizję budownictwa energo-
oszczędnego i ekologicznego. Zainstalowana 
w nim automatyka pozwala jeszcze racjo-
nalniej gospodarować energią i, co ważne, 
nie obniża komfortu domowników. Sercem 
tego rozwiązania jest system zarządzania 
budynkiem, który pomaga w optymalnym 

sterowaniu poborem i produkcją energii. 
Dzięki skoordynowanemu i efektywnemu 
działaniu wszystkich włączonych w system 
urządzeń dom energooszczędny wyposażony 
w inteligentną automatykę oszczędza dodat-
kowe 20 proc. energii.

Nie każdy dom energooszczędny jest 
budynkiem inteligentnym, ale prawie każdy 
dom inteligentny to budynek energooszczęd-
ny. Można sobie wyobrazić, że w domu 
niskoenergetycznym wszystkie systemy 
i urządzenia działają niezależnie od siebie 
i są obsługiwane przez ludzi. Jednak system 
inteligentnej automatyki ułatwia wykorzy-
stywanie wszystkich opcji maszyn, nawet gdy 
nikogo nie ma w domu. Każdy taki budynek 
ma zainstalowaną centralę, która umożliwia 
zdalne sterowanie urządzeniami – np. poprzez 
smartfona, tablet lub komputer. Mieszkańcy 
mogą skorzystać z wielu funkcji sterowania 
budynkiem w zakresie oświetlenia, zasilania 
sprzętu, bezpieczeństwa, ogrzewania i wenty-
lacji czy optymalizacji zużycia energii.

zdalNe sterowaNie

Inteligentne sterowanie oświetleniem 
automatyzuje wyłączanie i włączanie światła 
oraz reguluje jasność sztucznego oświetlenia 
zależnie od oświetlenia naturalnego. Od-
powiadają za to zamontowane na zewnątrz 
czujniki zmierzchu, automatycznie zapalające 
światło po zachodzie słońca, a wewnątrz czuj-
niki ruchu. Najwyższe opłaty w eksploatacji 
domu najczęściej wiążą się z ogrzewaniem 
– grzejniki sterowane centralnie programa-
torem czasowym, w połączeniu z czujnikami, 
rejestrują, w jakich pomieszczeniach znajdują 
się domownicy, pozwalając znacznie obniżyć 
rachunki. 

W najbardziej rozwiniętych rozwiąza-
niach można zaprogramować spersonalizo-
wany system odpowiadający naszemu stylowi 
życia. Wtedy wszystkim domowym czynno-
ściom członków rodziny, od rana do wieczora, 

towarzyszą dopasowane do nich parametry 
oświetlenia i ogrzewania. A gdy są w szkole 
i pracy, system przełącza się na tryb najbar-
dziej energooszczędny.

iQ jest eko

Zastosowanie inteligentnych rozwiązań 
przez właściciela domu przełoży się nie tylko 
na zawartość jego kieszeni, ale też w bliskiej 
przyszłości na samopoczucie i stan środowi-
ska wokół siebie. Zielone inteligentne domy 
wykorzystują odnawialne źródła energii – ko-
lektory i panele słoneczne, turbiny wiatrowe, 
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła czy maty 
i panele grzewcze. Te źródła energii pozwalają 
zużywać ok. 70 proc. mniej energii niż w do-
mach budowanych w technologii tradycyjnej. 
W związku z tym domy energooszczędne emi-
tują też mniej gazów cieplarnianych do at-
mosfery, redukując ludzki ekologiczny ślad 
w środowisku naturalnym. Bieżące monitoro-
wanie obecności domowników zapobiega też 
zbytecznemu marnowaniu energii, ponieważ 
światła i ogrzewanie są wtedy automatycznie 
wyłączane, tak samo jak nieużywane sprzęty.

dopłaty z FuNduszu

WFOŚiGW w Katowicach oferuje dwu-
letnią bankową linię kredytową „Dom ener-
gooszczędny”. Dopłata przeznaczona jest dla 
osób fizycznych budujących dom jednoro-
dzinny lub kupujących mieszkanie na dofi-
nansowanie w formie niskooprocentowanych 
kredytów kosztów budowy obiektów o małym 
zapotrzebowaniu na energię cieplną. Wa-
runkiem jej uzyskania jest wysoki standard 
energetyczny projektu, m.in. rozwiązania 
automatyzujące pracę układów ogrzewa-
nia i wentylacji. Na budowę domu energo-
oszczędnego można dostać dofinansowanie 
w wysokości 30 tys. złotych, a o 11 tys. złotych 
mogą się ubiegać osoby kupujące mieszkanie 
w budynku energooszczędnym.

l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz ekologiczny
5 czerwca – 

Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska 

Naturalnego 
Uliczne parady, happeningi, zielone kon-

certy, konkursy artystyczne w szkołach, sadze-
nie drzewek i szkolenia dotyczące recyklingu 
– tak od 1972 roku wyglądają obchody Świato-
wego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego. 
Celem święta jest pogłębienie świadomości 
opinii publicznej w kwestii ochrony i popra-
wy stanu środowiska naturalnego na Ziemi. 
ONZ od początku nakłaniała rządy i agen-
cje Narodów Zjednoczonych, by obchodziły 
ten dzień i podejmowały działania na rzecz 
ochrony środowiska. Rezultatem tych starań 
były dwa światowe szczyty – Szczyt Ziemi 

w Rio de Janeiro w 1991 roku i Światowy Szczyt 
Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 
w 2002 roku.

27 czerwca – 
Światowy Dzień 

Rybołówstwa
Wszystkie stawy rybne w Polsce zajmują 

około 70 tys. hektarów gruntów, czyli obszar 
odpowiadający około 140 boiskom do pił-
ki nożnej. Rodzime rybołówstwo dzieli się 
na: rybołówstwo bałtyckie, dalekomorskie, 
śródlądowe, przetwórstwo rybne i rynek pro-
duktów rybnych. By docenić tę gałąź gospo-
darki, Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa 
uchwaliła obchodzony od 1985 roku Światowy 
Dzień Rybołówstwa. Również Unia Europej-
ska czerpie z niego spore korzyści. UE jest 

trzecim – po Chinach i Peru – potentatem 
w zakresie rybołówstwa i jednym z najwięk-
szych światowych konsumentów ryb. Celem 

działań Unii, przypominanym podczas Dnia, 
jest zachowanie zasobów morskich poprzez 
odpowiedzialne zarządzanie nimi.  l
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Australijski oddział Toyoty ujawnił koncept 
oparty na sportowym coupe GT86. Shooting 
Brake Concept to sportowe, dwudrzwiowe 
auto z powiększonym bagażnikiem kombi. 
Shooting brake to typ nadwozia, po który 
najczęściej sięgały marki luksusowe. 

Za kierownicą Astona Martina, Ferrari 
czy Jaguara z przypominającym kombi spor-
towym nadwoziem arystokracja wybierała się 
na wycieczki i polowania. Zresztą, jak wska-
zuje nazwa, shooting brake ma historyczny 
związek z przewożeniem broni – w XIX 
wieku tak nazywano powozy o wzmocnionej 
konstrukcji, które oprócz wygodnych miejsc 
siedzących dla pasażerów miały przedział 
na składowanie strzelb i amunicji. Tym razem 

przeznaczenie długiego dachu jest całkiem 
inne. Australijczycy uwielbiają aktywność 
na świeżym powietrzu, stąd pomysł, aby dać 
GT86 dłuższy dach, na którym zmieści się 
deska surfingowa, oraz bagażnik, w którym 
można przewozić sprzęt sportowy.

Od strony mechanicznej samochód ni-
czym się nie różni od seryjnego GT86, z wol-
nossącym silnikiem typu boxer o mocy 200 
KM. Auto zaprojektował australijski zespół 
Toyoty, natomiast prototyp został zbudowany 
ręcznie w Japonii pod nadzorem działu aut 
sportowych Toyoty. Samochód zaprezento-
wał światu Tetsuya Tada, projektant Toyoty 
GT86 i bliźniaczego Subaru BRZ. Czy auto 
trafi do produkcji seryjnej? Toyota nie mówi 
„nie”, ale nie ujawnia konkretnych planów.

Niemcy dopłacają 
do hybryd

Rząd Niemiec kilka dni temu urucho-
mił program dopłat do aut hybrydowych 
i elektrycznych. W przypadku zakupu sa-
mochodu w cenie do 60 tys. euro dopłaty 
wynoszą 3 tys. euro dla hybryd i 4 tys. euro 
dla samochodów elektrycznych. Kupować 
alternatywne napędy mogą w tym programie 
wszyscy – klienci prywatni, firmy, fundacje 
i stowarzyszenia. Jedynym warunkiem jest 
eksploatacja samochodu przez co najmniej 
dziewięć miesięcy. Niemcy przeznaczyli 
na dopłaty 1,2 mld euro, co ma starczyć do 30 
czerwca 2019 roku, o ile oczywiście na tak 
długo wystarczy pieniędzy.

Kolejne 300 mln euro w latach 2017–2020 
zostanie przeznaczone na budowę 15 tys. stacji 
do ładowania samochodów.

Nowy diesel mazdy

Mazda 3 w wersji hatchback i sedan 
otrzymała nową, turbodoładowaną jednost-
kę wysokoprężną Skyactiv-D 1,5 o mocy 105 
KM. W silniku zastosowano wyjątkowo niski 
współczynnik sprężania 14,8:1 oraz specjal-
ną turbinę o zmiennej geometrii. Samochód 
z tym silnikiem emituje 99 g/km CO2, przy 
średnim zużyciu paliwa już od 3,8 l/100 km. 
Nowością jest również technologia Natural 
Sound Smoother, która zmniejsza hałas i wi-
bracje silnika.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa 
sportowa Toyota?

Australijski oddział Toyoty ujawnił koncept oparty na sportowym coupe GT86

Od strony mechanicznej samochód niczym się nie różni od seryjnego GT86 Mazda 3 w wersji hatchback i sedan otrzymała nową, turbodoładowaną jednostkę wysokoprężną
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Podróże marzeń

Zaginione miasta Jordanii
Jordania przypomina bizantyjską mozaikę. 
Pomimo burzliwej historii jest teraz oazą 
spokoju na ogarniętym konfliktami Bli-
skim Wschodzie. Turyści przyjeżdżają tu dla 
wspaniałych pustynnych krajobrazów, sta-
rożytnych miast i odpoczynku w unikalnym 
mikroklimacie Morza Martwego. Jednak naj-
większym skarbem Jordanii są ludzie. Miesz-
kający tutaj Arabowie traktują gościnność 
niezwykle poważnie. Wystarczy choć raz usły-
szeć tradycyjne powitanie „ahlan wa sahlan”, 
żeby poczuć się jak w domu.

Gdy w 1812 roku szwajcarski podróżnik 
Jean Louis Burckhardt stanął przy wejściu 
do wąwozu Siq, zapewne nie spodziewał się, 
że odkryje liczące sobie ponad tysiąc lat ka-
mienne miasto. To była Petra. Dziś tę samą 
drogę przemierzają turyści z całego świata, 
kierując się w stronę placu, nad którym góruje 
wykuty w skale Skarbiec. Właśnie tutaj filmo-
wy Indiana Jones odnalazł Świętego Graala.

Karawana idzie dalej

Nazywaną „różowym miastem” Pe-
trę zbudowało plemię Nabatejczyków. Był 
to lud pochodzenia semickiego, spokrewniony 
ze współczesnymi Arabami. Przez ich króle-
stwo przebiegały szlaki karawan handlowych, 
sprawiając, że miasto zyskiwało na znaczeniu. 
Okres jego największego rozkwitu przypadł 
na czasy Jezusa Chrystusa. To wtedy powstały 
najbardziej okazałe grobowce w Petrze. Gdy 
w kolejnych wiekach handel morski wyparł 
transport towarów wielbłądami, miastem 
na ponad tysiąc lat zawładnęła pustynia.

Dzisiejsza Petra niewiele różni się od tej, 
którą przed laty zastał Burckhardt. Życie 
toczy się tak jak przed wiekami. Na placu 
przed Skarbcem można wynająć przewod-
nika z osiołkiem i rozpocząć zwiedzanie 
kolejnych świątyń, grot i grobowców. Teren 
metropolii jest ogromny. Na zobaczenie 
największych atrakcji potrzeba co najmniej 
całego dnia, warto jednak wykupić bilet kil-
kudniowy. Petrę można zwiedzać także nocą, 
przy świetle pochodni. Wijąca się pomiędzy 
wysokimi skałami droga wygląda magicznie 
w blasku tysięcy świeczek. Przy Skarbcu cze-
kają Beduini, częstujący turystów miętową 
herbatą przy dźwiękach tradycyjnej muzyki. 
Nocne zwiedzanie Petry to niezapomniane 
przeżycie, niemające nic wspólnego z tandetą 
dla turystów.

Kiedy umarło 
morze martwe?
Świetnym miejscem, by zmyć z siebie 

piasek pustyni, jest dolina Morza Martwego. 
Znajdujący się w najniższej depresji świata 
akwen słynie ze swoich właściwości uzdrawia-
jących i odmładzających. Co prawda morze 
z niego marne – ponad 30 proc. zasolenia 
powoduje, że nie ma w nim żadnych form 
życia z wyjątkiem bakterii, ale przynajmniej 
nie sposób się w nim utopić. Wielu kuracjuszy 
robi sobie pamiątkowe zdjęcia, dryfując na po-
wierzchni wody z otwartą gazetą. Po kąpieli 
w słonej zupie skóra mocno szczypie, trzeba 
więc natychmiast udać się pod prysznic.

Według Biblii głęboko na dnie Mo-
rza Martwego spoczywają ruiny Sodomy 

i Gomory. Niedaleko zbiornika stoi natural-
ny obelisk, upamiętniający żonę Lota, która 
została zamieniona w słup soli. Można mu się 
przyjrzeć w drodze do jednego z tutejszych 
kurortów. Morze Martwe stale się zmniejsza. 
Co roku jego poziom obniża się o 30 centyme-
trów. Naukowcy biją na alarm – jeśli nic się 
nie zmieni, to do 2050 roku akwen najpraw-
dopodobniej wyschnie.

zameK 
Krzyżowców

Stąd niedaleko już jest do położonego 
na zachód od Morza Martwego zamku Karak. 
Twierdzę wybudowano na szczycie stromego 
wzgórza, otoczonego murami obronnymi. 
Droga do środka wiedzie przez drewniany 
most przerzucony nad wykutą w skale fosą. 
Następnie wchodzimy na górny dziedziniec, 
z którego murów i baszt rozciąga się wi-
dok na stare miasto. Dzięki strategicznemu 
położeniu zamek Karak był niegdyś jedną 
z najpotężniejszych warowni Królestwa Je-
rozolimskiego. O jego świetności przypomina 
utworzone w odrestaurowanych komnatach 
muzeum.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Najlepszą porą na odwie-
dzenie Jordanii jest wiosna i jesień. W mie-
siącach letnich temperatury sięgające 40°C 
zniechęcają do zwiedzania.

Język: Językiem urzędowym jest arab-
ski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Dinar jordański; 1 dinar = 5,56 
złotych.

Wiza: Obywatele polscy mogą ubiegać 
się o trzydziestodniową wizę turystyczną 
na przejściach granicznych. Jej koszt wynosi 
40 dinarów.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Zobacz kolorowe mozaiki w bazylice 
św. Jerzego w Madabie. Mozaikowa mapa 
przedstawia obszar rozciągający się od granic 
Libanu aż po deltę Nilu. Z miasteczka tylko 
niewielka odległość dzieli nas od góry Nebo, 
z której Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. 
Na jej szczycie rośnie drzewko oliwne zasa-
dzone przez papieża Jana Pawła II.

Wybierz się na przejażdżkę jeepem 
po Wadi Rum. To fascynujący fragment 
Pustyni Arabskiej, wyróżniający się kolo-
rowymi wydmami i fantazyjnymi formami 
skalnymi w kształcie łuków, grzybów czy ko-
lumn. Na turystów czeka tu szereg atrakcji – 
od noclegów w namiotach Beduinów, poprzez 
wędrówki piesze i konne, aż po wspinaczkę 
po ścianach wąwozu.

Pojedź do Dżerasz, wspaniale zacho-
wanego rzymskiego miasta, zwanego Pom-
pejami Wschodu. Prawdopodobnie założył 
je Aleksander Wielki. Można podziwiać 
w nim Łuk Hadriana i hipodrom, który jest 
w stanie pomieścić 15 tys. widzów. Odbywają 
się na nim popisy współczesnych rydwanów 
i gladiatorów. 

 MAGDALENA CHROMIK

Po przejściu wąwozu Siq prowadzącego do Petry oczom podróżnika ukazuje się Skarbiec Podłogę bazyliki św. Jerzego pokrywa wspaniale zachowana mozaika

Morze Martwe słynie z unikatowego mikroklimatu o właściwościach odmładzających
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Piwo przez wieki

Silesia Beer Fest 2016

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Średnia płaca w sektorze przedsię-
biorstw zwiększyła się w kwietniu 
o 4,6 proc. w porównaniu do tego sa-
mego miesiąca ub.r. To najlepszy odczyt 
od roku. Ekonomiści przeciętnie szacowali, 
że średnie wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc., 
a najwięksi optymiści liczyli się z odczytem 
na poziomie 4,3 proc. W marcu płace wzrosły 
o 3,3 proc. Zgodne z oczekiwaniami ekonomi-
stów okazały się natomiast dane o zatrudnie-
niu w sektorze przedsiębiorstw: zwiększyło 
się ono w kwietniu o 2,8 proc. rok do roku, 
w porównaniu do 2,7 proc. w marcu. Odczyt 
za kwiecień mógł być zaburzony przez czynni-
ki jednorazowe, np. wypłaty premii w dużych 
przedsiębiorstwach, ale płace w kolejnych 
miesiącach powinny rosnąć w tempie prze-
kraczającym 4,0 proc. rok do roku.

polscy pracownicy czują się coraz pew-
niej na rynku pracy. Maleje odsetek osób, 
które obawiają się jej utraty. Jednocześnie ro-
śnie odsetek przekonanych, że szybko znaj-
dą nowe zajęcie. W wiosennym Barometrze 
Rynku Pracy Work Service niemal czterech 
na 10 Polaków (o jedną czwartą więcej niż 
rok wcześniej) oceniło, że nowe zajęcie znajdą 
w miesiąc, a co piąty liczył, że zrobi to w ty-
dzień. Optymizm wzmacniają kolejne dane 
o bezrobociu, które zmniejszyło się w kwiet-
niu do 9,6 proc., a następne miesiące powinny 
przynieść dalszy spadek.

mamy najmniej małych i Średnich firm 
na 1 tys. mieszkańców w całej unii eu-
ropejskiej – wynika z raportu banku 
zachodniego wbk. Na 1 tys. Polaków 
przypada zaledwie 1,9 przedsiębiorstwa, 
podczas gdy na Węgrzech jest ich 2,8, 
a w Niemczech – 4,6. Handel i branża spo-
żywcza wiodą prym w drobnym biznesie. 
Rośnie produktywność, ale brakuje inno-
wacyjności. Zdaniem analityków potrzebne 
są działania, które wesprą rozwój małych 
i średnich firm w Polsce. 

4,2 proc. wynosi Średnie oprocentowanie 
kredytu mieszkaniowego – wynika z ma-
jowego odczytu Średniej rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania (rrso) 
kredytów hipotecznych. Ostatnie wahania 
średniej RRSO kredytów mieszkaniowych 
są efektem modyfikacji produktowych prze-
prowadzonych przez wybrane banki. Obec-
ne oprocentowanie należy uznać za bardzo 
atrakcyjne dla klienta, ponieważ oznacza to, 
że obsługa posiadanego przez niego zobowią-
zania jest tania. Jeszcze kilka lat temu śred-
nie oprocentowanie rzeczywiste hipotek bez 
większych problemów przyjmowało wartości 
7 i więcej procent. 

Krzyżówka panoramiczna nr 11

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „obrona praw pracowniczych”.  
Nagrodę wylosowała: piotr sowa z gliwic.

Odnowiona siedziba cechowni i łaźni nieczyn-
nego szybu Wilson kopalni Wieczorek stała się 
w drugi majowy weekend stolicą polskiego 
piwowarstwa. Na drugą edycję największego 
na Górnym Śląsku festiwalu piw rzemieślni-
czych zjechali do katowickiego Nikiszowca 
piwosze z całej Polski. W oszklonej Galerii 
Szyb Wilson, często goszczącej artystów i ko-
lekcjonerów, stoiska wystawiło 30 browarów 
i multitapów. Goście mogli spróbować 200 
piw wszystkich gatunków, w tym kilkanaście 
nowości, i po ich zakupie poczuć się wybrań-
cami – niektóre trunki nigdy bowiem nie tra-
fią do sprzedaży. Producenci więksi, mniejsi 
i najmniejsi prześcigali się w pomysłach i wy-
myślnych nazwach.

Ciągłość festiwalowi zapewnił bro-
war Kraftwerk, który uwarzył piwo według 
nagrodzonej w ubiegłym roku receptury. 
W pierwszej edycji Silesia Beer Fest w kate-
gorii Absurdalny Stout triumfował Aldeeran 
Brewery. W tym roku serca, kubki smakowe 
i zmysł powonienia wszystkich uczestników 
zawojowało piwo o dezorientującej nazwie 
Kawa i Papierosy. Domowy piwowar Tomasz 
Syguła zrealizował swój przepis w komercyj-
nym browarze Marysia. Na pierwszy plan 
w jasnym piwie wysuwają się smak i aromat 
tytoniu fajkowego, który kręci też w nosie. 
W tle przewija się nuta kawowa, wzmocniona 
wędzonym posmakiem. To ekstrawaganckie 
piwo o mocy 4,8 proc. zdobyło tytuł najlepszej 
premiery festiwalu. Czy przekona do siebie 
niepalących?

browariat

Furorę wśród odwiedzających zrobiło też 
piwo jopejskie, czyli udane wskrzeszenie gdań-
skiego stylu z XV wieku. Nie było to zwyczaj-
ne piwo, tylko syrop piwny o właściwościach 
leczniczych. Jego sposób produkcji różnił się 
od innych browarów – fermentował spon-
tanicznie, pozyskując drożdże z powietrza, 
zostawiany sam sobie przez piwowarów. Miał 
intensywny zapach i gęstą konsystencję. Jego 
festiwalowa reaktywacja przygotowana przez 
domowych piwowarów zachwyciła gości – 
chwalili mocną słodycz, zgodną z historycz-
nymi przekazami gęstość i likierowy posmak. 
To piwo o silnych właściwościach rozgrzewa-
jących nie figuruje jeszcze w ofercie żadnego 
producenta, ale to tylko kwestia czasu.

dobry zbeer

Oficjalnym piwem festiwalowym w tym 
roku był Ajntopf z browarów Reden i Hajer. 
To przedstawiciel stylu smash, co oznacza, 
że do jego produkcji użyto jednego słodu 

jęczmiennego i jednego chmielu (odpowied-
nio Maris Otter Ale i Citry). Wynikiem tego 
równania stało się piwo orzeźwiające, owo-
cowo słodkie, z przeważającą nutą poma-
rańczy. Inną wartą odnotowania propozycją 
było Grzybobranie z Browaru Probus – porter 
z dodatkiem suszonych podgrzybków z pol-
skich lasów. Na smak pięcioipółprocentowego 
piwa z podwrocławskiego browaru składają się 
też słód czekoladowy, palony oraz wędzone 
drewno bukowe.

chmielum polelum

Dla usatysfakcjonowanego degustacją go-
ścia festiwalu przygotowano też inne atrakcje. 
W strefie foodtrucków mógł wybierać między 
węgierskim specjałem langoszem, kiełbaska-
mi z sarenki i barana a hiszpańskimi churros. 
Na posilonego na ciele, ale wciąż złaknionego 
wiedzy czekały panele dyskusyjne i wykłady 
o historii piwa i jego domowym przyrządza-
niu. Świeżo nabyte wiadomości mógł wyko-
rzystać w praktyce podczas konkursu sen-
sorycznego, gdzie wraz z innymi amatorami 
rozpoznawał gatunki i miejsca pochodzenia 
piw, albo w partyjce gier planszowych o piw-
nej tematyce. W bagażniku jego auta w dro-
dze powrotnej lądowały nie tylko kupione 
na festiwalu piwa, ale też gadżety, aparatura 
domowego piwowara, a nawet kosmetyki pro-
dukowane na bazie ekstraktu chmielowego. 
Do następnego Silesia Beer Fest!

* Śródtytuły pochodzą od nazw piw 
i wystawców.

 MAREK KOWALIK

P I S M O  S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E 
Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

RedaktoR naczelny: Sławomir Starzyński
Redaguje zespół

WydaWca: Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.

e-mail: gornik1@wp.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl

dRuk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec

D W U T Y G O D N I K

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówio-
nych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tek-
stów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych 
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.



12 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 – 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 6 R E K L A M A

MOJ S.A. Katowice


	Nowy_Gornik_11_2016_01
	Nowy_Gornik_11_2016_02
	Nowy_Gornik_11_2016_03
	Nowy_Gornik_11_2016_04
	Nowy_Gornik_11_2016_05
	Nowy_Gornik_11_2016_06
	Nowy_Gornik_11_2016_07
	Nowy_Gornik_11_2016_08
	Nowy_Gornik_11_2016_09
	Nowy_Gornik_11_2016_10
	Nowy_Gornik_11_2016_11
	Nowy_Gornik_11_2016_12

